
 

    
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ا ُُ َوال تُقَاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَِإْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلَك َجزَ }

 {اْلَكافِِرين
 (191اآلية من )البقرة:

 

يؤكد و هللا الحرام،بيت بيان جيش رجال الطريقة النقشبندية يستنكر فيه االعتدا ُ على 

مجوس طهران  اعتدا ُاتمع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد  بجد وحزموقوفه 

 وأذنابهم 

 يا أيها الشعب العراقي األبي

 يا أبنا ُ أمتنا العربيَّة اإلسالمية 

 يا أهلنا في المملكة العربية السعودية

يع منتسبيه دفاعا عن أقدس بقعة في األرض اعتقدها مشروع استشهادي بجم جيش رجال الطريقة النقشبنديةجيشكم 

يشجب و ،ملكا وحكومة وشعبالمملكة العربية السعودية ابجانب وفاعلية بجد وحزم ويعلن وقوفه  ،الخليقة  ُمنذ بد العالم

اإلسالم  وبقية مقدسات الحرامعلى حرمة بيت هللا  ثيماأليدين ما تجرأ عليه أذناب ماللي طهران المجوس من االعتدا ُ و

مارق من دين هللا والذي ال يمت ال الخارج عن ملة اإلسالم والإاالقدام على هذه الفعلة الشنيعة وما يجرأ على ، والمسلمين

البشرية ومحل احترامها، هو محط عقيدة كل وولقد عرف عن قدسية بيت هللا الحرام في البلد الحرام  ،ي صلةأي دين بأل

ن يوغلوا بدنا ُتهم أذناب ماللي طهران المجوس أرهابين ع أولئك اإلقديما وحديثا، وما دف جمع عليه المؤرخونأوهذا ما 

ملكة العربية السعودية فحسب نهم لم يعتدوا على المأن يعرفوا أوقد فاتهم  ،ال حقدهم األسود وتعاسة حظهمإوخستهم هذه 

نهم لم يقرأوا قرآن أرض ومغاربها، وال ريب مشارق األ هم اعتدوا على كل دول وممالك اإلسالم والمسلمين فيإنبل 

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَوا ًُ ):ذ قال ربنا في محكم تنزيلهإاإلسالم  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 نفاقهل أوهم  ،برنهم ليسوا على دين معت، أل(25)الحج:اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد فِيِه بِِإْلَحاٍد بُِظْلٍم نُِذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم( 

 كثر منأ لىإصف اإلنسانية حتى امتدت مخالبهم م وصلفهم عن وهوقد خرجوا بتهالك ،على الحنيفية السمحا ُ فريةو

ً ليوهنها.... فَلَْم يَِضْرها َوأْوَهى  َكنَاِطحٍ المثل المشهور )ينطبق عليهم من وهم  ،مسلمالمليار  مليار ونصف َصخَرةً يَْوما

شعوبا ن المسلمين الغيارى في مشارق األرض ومغاربها تراصت صفوفهم وتوحدت قلوبهم ، ولقد فاتهم أ(ِعلُ الوُ قَْرنَهُ 

سمومهم ليهم إالهمج الذين ردت  المجرمينصلف المنافقين اتجاه  فرقوايت لماعتصموا بحبل هللا جميعا ووحكومات و

ي ُِئ إاِلَّ بِأَْهِلهِ َوال يَِحيُق اْلَمْكُر ) :كما قال هللا تعال ،وحرابهم ن ماللي طهران أصبح يقينا أولقد ، (43)فاطر: من اآلية (السَّ

ن من نفذها مخالبهم الممسوخة من الميليشيات والتنظيمات اإلرهابية أو ،الشنيعة الجريمةالمجوس هم من ورا ُ هذه 

الفتن الطائفية والتطرف والتشدد بث التوسعية و اإليرانية(تصدير الثورة ـ )ما يسمى بتنفيذ مخطط  تبنوا ذينالالمتطرفة 

 ِرَجاِل الطَِّرْيقَِة النَّْقَشبَْنِديَِّة: َجْيشُ  كميرى جيش ، وبصدد ذلكواإلرهاب

احتالل  العالم قبلفي وال تأثير في منطقتنا العربية واإلسالمية وال شوكة كن له تلم يراني اإل المخطط التوسعين أ .1

 .في بغداد المشبوهةالعملية السياسية  ماللي طهران علىذناب أتسلط العراق و

 ،المشبوهة في بغداد هم مصدر اإلرهاب ومموله ومنفذهالعملية السياسية  ماللي طهران المتسلطين علىذناب أن أ .2

على  ن الحل الجذري هو بالقضا ُأال إواليمن ولبنان والبحرين وغيرها  قليميا في سورياإيرانية ورغم كل التدخالت اإل

المجتمع الدولي يدعمهم  ما داممطلقا ى اإلرهاب ال يمكن القضا ُ عليراني في بغداد، فالتمدد والتوسع الطائفي اإل

 ذ يتعامل بازدواجية مفضوحة.إ ؛بدما ُ األبريا ُ وحقوق اإلنسانيةبصراحة ووقاحة مستخفا 

حة، ليتخلى عن ازدواجيته الصريحة المفضوضغطوا على المجتمع الدولي يمن مصلحة الشعوب المحبة للسالم أن ن أ .3

لى جميع إرهابي ستتأزم وتدوم حتى يصل التهديد اإلرهاب سيطول والمشكلة وبخالف ذلك فإن الصراع مع اإل

 .المصالح الدولية

مصدر مداهنة ن إو ،فوراومصادرها أصولها كون إال بقطع ال ي جرائم الطائفيين العنصريين التوسعيين التخلص منن أ .4

)َوقَاتِلُوُهْم : قال هللا تعالى مده،ألة طالإالح مشتركة هي استسالم لإلرهاب وتبادل مصحسن جوار أو اإلرهاب بذريعة 

 )ِ يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  .(39: من اآليةاألنفال)َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

تصدوا بحزم وبقوة رادعة والمجتمع الدولي ومنظماته أن ي االعربيَّة واإلسالمية ومنظماتهن على جميع الدول أ .5

التي طالتها مخالب إرهاب الطائفيين العنصريين  لى جانب المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقةن يقفوا إأوفاعلة و

هل أخاف ن يأن من المعيب الشائن إدانة مع هؤال ُ، وواإل الشجب والتنديدبدا لغة أذ ال تكفي إ ؛التوسعيين المجوس

 (.في حدِه الحدُّ بيَن الجد ِ واللَّعبِ .... السَّْيُف أَْصَدُق إِْنبَا ًُ ِمَن الُكتُبِ ) :الحق لومة الالئمين، قال الشاعر
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